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Człowiek - najlepsza inwestycja
Urszula Samel
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Kultura spożywania posiłków.
Scenariusz zajęć
Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas pierwszych szkół gimnazjalnych.
Cel główny: rozbudzenie w młodzieży świadomości, iż postawa przy stole jest elementem
kultury osobistej człowieka.
Cele szczegółowe: wskazanie wartości dobrych manier, jako zespołu zachowań akceptowanych przez ogół społeczeństwa; rozbudzenie świadomości estetycznej związanej
z kulturą spożywania posiłków; wskazanie na istotną rolę spożywania posiłków przy wspólnym stole, jako siły łączącej ludzi; kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych związanych ze spożywaniem posiłków.
Metody: scenki, pogadanka, warsztaty z wykorzystaniem elementów zastawy stołowej,
burza mózgów.
Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne, zastawa stołowa, bielizna stołowa, prezentacja
multimedialna.
Uwagi, wskazania: zaleca się by zajęcia były prowadzone przez 2 osoby.
Zasady organizacji zajęć:
• W sali znajduje się odpowiednio nakryty bielizną i zastawą stołową stół dla czterech
osób, przy którym osoby realizujące projekt będą odgrywały scenki oraz wykonywały
krótkie czynności związane z prezentacją postaw przy stole, sposobem posługiwania
się sztućcami, czynności związane z estetycznym nakrywaniem stołu. Stół służy również
do tego, aby uczestnicy rozbudzili w sobie poczucie estetyki i ważności stołu jako
elementu wpływającego na kulturę spożywania posiłków.
• Na tablicy, gablotach itp. zostają rozwieszone plansze niezbędne do realizacji metody
aktywizującej (plansza nr 1 - „dobre maniery”; plansza nr 2 - „złe maniery”) oraz plan-
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sza z „Kodeksem dobrego zachowania się przy stole”, która będzie wykorzystana przy
podsumowaniu zajęć.
• Uczniowie zostają posadzeni na krzesełkach w kilku rzędach naprzeciw prowadzących.
• Każdy uczeń musi mieć odpowiednie pole do obserwacji zajęć oraz łatwość dostępu do
plansz, stolika prezentacyjnego w celu wzięcia aktywnego udziału w zajęciach.
• Zajęcia w większości przebiegają na zasadzie dialogu prowadzący-uczeń, ćwiczeń
pokazowych, ćwiczeń aktywizujących, a nie na zasadzie wykładu.
Przebieg zajęć:
I Faza wstępna
1. Sprawy organizacyjno- porządkowe.
2. Prezentacja osób prowadzących oraz wyjaśnienie celu spotkania (prowadzący 1).
3. Nawiązanie do poprzedniego bloku realizacji projektu oraz wskazanie wartości
„dobrych manier”, ja ko zespołu zachowań akceptowanych przez ogół społeczeństwa
(prowadzący 2).
Poprzez dobre maniery rozumiemy taki sposób zachowania się i traktowania innych, który
akceptowany jest przez ogół społeczeństwa. Dobre maniery pozwalają nam godnie żyć,
a co ważniejsze, dostrzegać wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby. Dzieje się tak, ponieważ
dobre maniery zawsze wydobywają z człowieka tylko dobro.
W dzisiejszym świecie chcemy „żyć na luzie”, być wolni, żyć wygodnie, cieszyć się życiem
i „używać życia”. Rodzi się zatem pytanie: po co nam do tego dobre maniery? Czy warto
o nich mówić? Czy warto je propagować w dzisiejszym świecie? Dziś chcielibyśmy Wam
uświadomić, że są one na pewno nieodzowne w życiu każdego człowieka. To one decydują
o tym, czy jesteśmy ludźmi, a może - czy stajemy się ludźmi, bo jak mówi znane powiedzenie
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„Człowiek to brzmi dumnie”, a jednak bardzo trudno być człowiekiem.
Przekonamy się dziś, że między sposobem spożywania posiłków a odpowiednim funkcjonowaniem w społeczeństwie, też istnieje ścisła zależność, ponieważ nasza postawa przy
stole świadczy o kulturze osobistej człowieka; „To w jaki sposób jesz, powie innym kim
jesteś”.
II Faza realizacyjna
1. „Pokaż mi jak jesz, a powiem Ci kim jesteś”
Prowadzący nim przejdą do realizacji scenki dotyczącej prawidłowych i negatywnych
zachowań przy stole uświadamiają uczniom wartość duchową wspólnego spożywania
posiłków, nawiązując do odczuć każdego z gimnazjalistów, kiedy w tygodniu nie ma czasu
na wspólne spożywanie posiłków w czasach „pogoni za pieniądzem”, a odczuć każdego
człowieka w trakcie adorowania niedzielnych posiłków lub w trakcie świąt.
Prowadzący 1:
W czasach pierwotnych jedzenie było jedynie czynnością zaspokajającą potrzeby życiowe
organizmu. Z chwilą jednak powstania więzi między ludźmi stało się ono siłą ożywczą,
łączącą rodzinę, przyjaciół, wspólne spożywanie pokarmów umożliwia bowiem pogłębianie
przyjaźni, wymianę poglądów, okazanie gościnności, oderwanie się od kłopotów dnia
codziennego. Ta druga funkcja wymaga od nas przestrzegania dobrych obyczajów. One
świadczą o nas i naszym szacunku dla drugiego człowieka! Nie sposób przecież jeść samemu
prostacko, a w towarzystwie powoli, ze smakiem, estetycznie.
Prowadzący 2:
W tym momencie chcielibyśmy przedstawić Wam krótką scenkę prezentującą najczęściej
spotykane w społeczeństwie złe maniery przy spożywaniu posiłków. Waszym zadaniem jest
obserwacja naszych zachowań i wyszczególnienie jak najwięcej zaobserwowanych błędów,
które później skomentujemy razem.
Prowadzący przechodzą do odegrania scenki przy stoliku reprezentacyjnym. Scenka składa
się z dwóch części. W pierwszej, siedząc przy stole i prowadząc dyskusję na dowolny
temat starają się zachowywać nagannie, m.in. mlaskają przy jedzeniu, siorbią napoje,
dmuchają w potrawy w celu ostudzenia, żują gumę, serwetkę płócienną zawieszają
pod szyją, podpierają głowę przy stole, trzymają nogi na krześle itp. Scenka w pewnym
momencie zostaje przerwana przez jednego z prowadzących w celu komentarza, co
zaobserwowali uczniowie, jakie były ich odczucia, czy wszystkie zachowania są akceptowane w społeczeństwie.
Druga część scenki polega na prezentacji pozytywnej postawy w trakcie spożywania
posiłków. Rozpoczyna się od wejścia prowadzących do sali i zaprezentowania dobrych
manier związanych z szacunkiem mężczyzny do kobiety (wpuszczenie kobiety jako pierwszej,
pomoc w zdjęciu okrycia wierzchniego, zaproszenie do stołu, odsunięcie prawidłowo
krzesła itp.). Dalej scenka odgrywa się podobnie, tzn. jest prowadzona w spokoju, z kulturą
dyskusja na dowolny temat, z zachowaniem prawidłowej, wyprostowanej postawy, odpowiedniego sposobu chwytania i posługiwania się sztućcami, z zachowaniem przestrzegania
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zasady, że mężczyzna nadal usługuje kobiecie przy stole.
Scenka zostaje przerwana i prowadzący zachęcają uczniów do dyskusji na temat atmosfery
scenki, zachowań. Uświadamiają tym samym, że przedstawiona relacja, między kobietą
a mężczyzną i wzajemnym szacunku, obowiązuje również w domu, w społeczeństwie
w stosunku do osób starszych, naszych gości, osób mających wysokie stanowisko służbowe
itp.
Po skończonej dyskusji prowadzący przechodzą do realizacji następnego bloku zajęć.
2. „Odrobina historii nie zabraknie” (prowadzący 2)
Prowadzący nr 1 - Nim przejdziemy do realizacji zajęć, w trakcie których pokażemy Wam, że
jedzenie i picie można dosłownie nazwać „sztuką”, chcielibyśmy wprowadzić Was w świat
krótkiej historii, skąd w ogóle wzięły się sztućce, jakiej nabierały stopniowo formy, bez
których właściwie w naszym społeczeństwie „kulturalne spożywanie posiłków” nie jest
możliwe.
Prowadzący 2
Nóż, łyżka i widelec...niezbędne przybory w trakcie jedzenia. Upłynęło jednak wiele lat, zanim
przybrały one obecny wygląd i stały się środkiem ułatwiającym spożywanie pokarmów oraz
podnoszącym estetykę stołu. Obecną rolę zaczęły grać stosunkowo niedawno, kilka stuleci
temu, nie pojawiły się na stole jednoznacznie.
Jako pierwszy pojawił się nóż. Posługiwano się nim już w epoce kamiennej, jako osobiste
narzędzie wykorzystywane w walce, polowaniu, dlatego przez dłuższy czas nie budził
zaufania i nim pojawił się na stole pozostawał tylko w kuchni na wyposażeniu służby.
Druga pojawiła się łyżka, początkowo wykonana z kości, rogów, drewna, gliny. A jaki miała
kształt? Pierwsi luzie pili wodę jak zwierzęta, później używali do tego dłoni, których kształt
przypomina obecna łyżka- odpowiednio ułożone dłonie człowieka.
Jako ostatni pojawił się widelec zrobiony wg wzorów wziętych z przyrody, z gałęzi, ręki
człowieka. Wpierw miał dwa zęby, w XIX w. trzy, a później cztery. Podobno jako pierwszy
na stole pojawił się we Włoszech w XIII w. W początkowej fazie nóż i widelec były noszone
na pasku, a łyżka za cholewą, a jako standardowe wyposażenie stołów pojawiły się dopiero
w połowie XIII w.
Prowadzący nr 1 (przerywa dyskusję)
„Ale nie zawsze, kto pierwszy ten lepszy”...
Chociaż widelec pojawił się stosunkowo późno, to jednak wysunął się na plan pierwszy stając
się najważniejszym sztućcem. Za pomocą widelca jemy przecież zdecydowaną większość
potraw. Drugim z kolei „sztućcem”jest ręka (jemy chleb, owoce, sery itp.). Trzecim co do
ważności jest łyżka, jemy nią przecież zupy, potrawy płynne. Na samym końcu znajduje
się nóż, spełniający dwie funkcje: zasadniczą polegającą na rozdrabnianiu i pomocniczą
w stosunku do widelca (łopatka zgarniająca jedzenie na widelec).
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3. „Jedzenie i picie to też sztuka”
Prowadzący 2- wprowadza słuchaczy do następnego bloku zajęć i wyjaśnia, że kulturalne
zachowanie się przy stole polega nie tylko na zachowaniu odpowiedniej postawy, dobrych
manier, ale również sztuką jest: odpowiednio, gustownie nakryć stół, który ma wpływ na
atmosferę spożywania posiłków, a także, odpowiednie posługiwanie się sztućcami i ich
zastosowanie do tego, aby „powiedzieć” nimi np. o skończonym posiłku.
Prowadzący 1- w pierwszej części przechodzi do zaprezentowania i omówienia odpowiednio
nakrytego stołu (wyjaśnia miejsce na stole poszczególnych elementów zastawy stołowej,
funkcje bielizny stołowej, zastosowanie serwetki płóciennej angażując do dyskusji uczniów).
Uświadamia również gimnazjalistom, że serwetka złożona w formę dekoracyjną, służy do
tego, aby po podejściu do stołu rozłożyć ją i położyć na kolanach. Informuje, że składanie
serwetek może być dla nich wspaniałą zabawą, podobną do sztuki origami (podaje źródła,
skąd uczniowie mogą zasięgnąć informacji na temat, w jaki sposób składa się serwetki
i zachęca do pozostania na przerwie, w celu ćwiczeń praktycznych), a tym samym mogą
przy najbliższej okazji świąt, później Dnia Matki, nakryć wspaniale stół już samodzielnie.
Dalsza część zajęć polega na zaprezentowaniu sposobu trzymania sztućców w trakcie
konsumpcji oraz sposobu ich ułożenia na talerzu po skończonym posiłku oraz w momencie
prowadzenia rozmów przy stole (co oznacza ułożenie sztućców równolegle, na krzyż).
Prowadzący 2- uświadamia gimnazjalistów, że nieużywanie sztućców w trakcie posiłków
w niektórych populacjach na świecie nie świadczy o braku kultury.
Pewne narody Azji uznały, że posługiwanie się nożem, którym można zranić i zabić
drugiego człowieka narusza normy moralne np. Chińczycy, Japończycy jedzą pałeczkami,
kraje afrykańskie używają rąk. Z pewną wyższością spoglądamy niekiedy na obyczaje
obowiązujące w innych regionach świata, uważając, że nasze są jedynie słuszne, godne
naśladowania. Czy mamy rację? Oczywiście- nie. Wykazujmy więcej tolerancji i szacunku dla
obyczajów powstałych w innych warunkach społecznych i geograficznych.
Według badań UNESCO najwięcej ludzi na świecie je palcami, następna grupa posługuje się
pałeczkami, stosunkowo najmniej ludzi używa widelca i noża.
4. Żarty żartami, a my tu o poważnych sprawach... (prowadzący 2)
W tej części bloku w ramach rozluźnienia sytuacji oraz w celu pokazania, że zasady kulturalnego zachowywania się przy stole tyczą się nas samych, ale również nam należy się szacunek
w trakcie pobytu w zakładach gastronomicznych prowadzący opowiadają prawdziwą
historię z życia oraz kilka żartów o kelnerach.
1. Historyjka dotyczy prawdziwego zdarzenia w barze szybkiej obsługi, gdzie grupa
młodych ludzi spożywała wspólnie posiłek przy stole, przy którym siedziała również
starsza kobieta. W trakcie konsumpcji pani ta wyjęła na oczach wszystkich swoją
sztuczną szczękę i położyła na serwetce na stole, co niestety wpłynęło na to, iż
większość młodych ludzi oczywiście w pierwszej chwili mieli świetną zabawę,
ale później okazało się, że nie mieli w ogóle ochoty dokończyć swojego posiłku.
Morał: nie tylko młodzi ludzie nie znają się na zasadach savoir vivre, ale również świadczy
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to o tym, że nasza naganna postawa przy stole, może drugiej osobie „obrzydzić”
posiłek.
2.

Kawały (prowadzący 1, 2)
- Panie kelner to wino jest ciepłe- denerwuje się gość w restauracji.
- To niemożliwe, przed chwilą sam dolewałem do niego zimnej wody!
- Proszę o befsztyk!
- Nie ma.
- To... kotlet schabowy...
- Nie ma.
- To niech będzie jajecznica.
- Nie ma.
- W takim razie proszę o płaszcz!!!
Kelner patrzy na wieszak i mówi: - Przykro mi, ale też nie ma!
Gość zamawia bigos, żurek i dwie bułki.
- Panie! - krzyczy do kelnera- bułki są mokre!
- Co ja poradzę, gdy człowiek w jednej ręce niesie talerz z zupą, w drugiej ręce talerz
z bigosem, a bułki pod pachami, to mają prawo się spocić!
Przychodzi Eskimos do baru i mówi:
- Kelner, colę proszę!
- Z lodem?
- Nawet mnie nie denerwuj!!!!!!

5. Kultura jedzenia i picia w miejscach publicznych
Po opowieści kawałów prowadzący zajęcia wspominają krótko również o tym, w jaki
sposób powinniśmy zachowywać się przy spożywaniu posiłków w szkole jedząc kanapki na
przerwie, na stołówce, ale również w kinie, teatrze.
Poruszane problemy:
- trzymanie kanapki przez papier czy woreczek, jeśli nie mamy czasu na umycie rąk, bo
przerwa jest za krótka
- nie jedzenie na lekcji, bo pracujemy z zeszytem, książkami
- dzielenie się całością jedzenia, a nie tylko „gryzem” ze względów higienicznych, ale również
ze względów moralnych (nie mamy świadomości czy osoba, która prosi nas o „gryza” ma
tylko chęć spróbować, czy może naprawdę jest głodna)
- nie zabieramy słodkości do teatru, bo rozprasza to aktorów, a od jedzenia są przerwy i bar
- w obecnych czasach mody amerykańskiej w kinie dozwolone jest spożywanie drobnych
przekąsek, ale z poszanowaniem innych osób, które przyszły do kina na film, a nie po to,
żeby słuchać szeleszczenia papierkami.
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6. Kodeks kulturalnego zachowywania się przy stole- metoda aktywizująca „Burza
mózgów” (prowadzący nr 1)
Na podsumowanie zajęć chcielibyśmy zaproponować Wam krótkie ćwiczenie, mające na
celu stworzenie wykazu dobrych i złych manier dotyczących zachowywania się przy stole.
Na karteczkach są wypisane pewne zachowania, których Waszym zadaniem jest zakwalifikowanie jako „dobrą” albo „złą” manierę i wyjaśnienie, dlaczego tak uważacie. Karteczki
przyklejacie na przygotowanych planszach.
(Uczniowie pojedynczo losują karteczki i uzasadniają swój wybór, a ich wypowiedź
uzupełniają inni uczniowie lub/i prowadzący)
Opisy na karteczkach:
(„+”)
• pestki, ości wypluwam dyskretnie na łyżeczkę lub widelec i odkładam na brzeg talerza
• zachowuję umiar w jedzeniu i piciu
• nie zawsze „kto pierwszy ten lepszy”- ktoś jest ważniejszy przy stole
• ład na talerzu
• sztuće i widelce „mówią” za nas
• sprzątam po sobie
(„-”)
• serwetkę do wytarcia ust zawieszam pod szyją
• dmucham w potrawę, żeby wystygła
• w trakcie jedzenia opieram łokcie o blat
• czasami może mi się głośno „odbić” przy jedzeniu
• zabieram słodkości do teatru
• jedzenie wyrzucam do śmieci
• rozmawiam w trakcie jedzenia
Na podstawie tego krótkiego ćwiczenia stworzyliśmy razem bardzo krótki „Kodeks dobrego
zachowania się przy stole”. Na podsumowanie uzupełnimy go wykazem dodatkowych,
ale jak ważnych, manier, który zebraliśmy dla Was na tym jednym plakacie .
(prowadzący pokazuje plakat „Kodeks dobrego zachowania się przy stole” i na podsumowanie odczytuje jak powinniśmy zachowywać się przy stole, a czego powinniśmy się
wystrzegać. Może również zaangażować do tego chętnego ucznia).
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7. Podsumowanie zajęć
Na zakończenie chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować, w symboliczny sposób, za
udział w naszych warsztatach i za wspólną zabawę, wręczając całej Waszej klasie dyplom,
który możecie powiesić sobie w klasie, a tym samym zajrzeć do kodeksu np. na godzinie
wychowawczej, albo w momencie kiedy będziecie czuli taką potrzebę. Chcielibyśmy
również życzyć Wam powodzenia w dążeniu do osiągania celów w życiu, pamiętając zawsze
o dobrych manierach, które jak dzisiaj doświadczyliście są nieodzowne w życiu człowieka
i świadczą o jego kulturze osobistej. Mamy również nadzieję, że po dzisiejszych warsztatach
będziecie propagowali te dobre maniery wśród swoich rówieśników, w domu, w otoczeniu,
pamiętając o tym, że: „Uprzejmość to waluta, co bogaci nie tego, kto ją otrzymuje, lecz
tego kto ją rozdaje...” (dyplom prowadzący 1 wręcza wychowawcy albo przewodniczącemu
klasy-załącznik 1 do scenariusza)
Prowadzący 2- na zakończenie warsztatów nawiązuje również do kwestii poszanowania
jedzenia, które tak często dzieci, młodzież, ale również dorośli wyrzucają do śmieci. Często
dzieci wyrzucają kanapki, nie chcąc zrobić przykrości mamie, która je przygotowała.
Chleb to nie tylko pokarm, ale także ważny symbol… Mimo powszechności, do dziś
zachował się w nas podświadomy dla niego szacunek.
• Eucharystyczna hostia, opłatek, azyle, jest chlebem życia duchowego;
• W starożytności i w średniowieczu chleb stanowił ważną część świadczeń w naturze;
• Położony spodem do góry nadal uchodzi za zły omen;
• Godzien najwyższej czci święty dar boży (…chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj…);
Dlatego starajmy się, by nie był marnowany i wyrzucany do śmieci…
W jaki sposób tak proste pożywienie, odkryte całkowicie przez przypadek, może mieć tak
wielkie znaczenie? Może to właśnie jego prostota zbliża nas wszystkich?
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Człowiek - najlepsza inwestycja
Anna Chodorowska, Małgorzata Marciniec, Wioletta Rutkowska, Jolanta Urbanek
Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie
Arkadiusz Butor
Zespół Szkół w Małkini Górnej

Kuchnia regionalna Lombardii.
Scenariusz zajęć
Cel główny: zapoznanie z kuchnią włoską, serwowaniem potraw, regionalizacją oraz
kulturą regionu, w którym odbywano praktyki.
Cele operacyjne: uczeń potrafi: wymienić charakterystyczne cechy regionu, wymienić
charakterystyczne surowce, potrawy i napoje regionu Lombardia, opisać charakterystyczne surowce, potrawy i napoje regionu Lombardia, dobrać zastawę stołową do serwowanych potraw i napojów, zaserwować charakterystyczne potrawy i napoje kuchni włoskiej,
przygotować potrawę w obecności gościa.
Metody: metoda projektu, praca w grupach, dyskusja tematyczna, instruktaż z objaśnieniem, pokaz z objaśnieniem, praca indywidualna - ćwiczenie praktyczne, karta oceny pracy
ucznia, krzyżówka.
Środki dydaktyczne: - materiał przygotowany przez nauczyciela - prezentacja multimedialna (rzutnik, ekran, laptop), Internet, książki o tematyce regionu Włoch - Lombardia,
papier, pisaki, tablica, sprzęt do flambirowania, surowce do wykonania ćwiczenia - lody
serwowane z flambirowaną brzoskwinią, bielizna i zastawa stołowa, krzyżówka.
Uwagi, wskazania: zaleca się, by zajęcie były prowadzone w sali przedmiotowej, bogato
wyposażonej w stoły, nakrycia itp.
Tok zajęć:
• Przywitanie - przedstawienie tematu i podanie celów lekcji.
• Podział klasy na grupy oraz przydzielenie zadań do opracowania tematu metodą
projektu. Uczniowie korzystają z materiałów przygotowanych przez nauczyciela oraz
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sami poszukują informacji w Internecie, książkach na temat Lombardii i charakterystycznych dla regionu surowców, potraw, tradycji kulinarnych. Nauczyciel służy pomocą
w razie pytań uczniów.
• Uczniowie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel koryguje błędy
uczniów i uzupełnia brakujące informacje.
• Uczniowie sporządzają krótką notatkę dotyczącą tematu lekcji.
• Nauczyciel przygotowuje mise-en-place do wykonania ćwiczenia praktycznego (stolik,
sprzęt, bielizna i zastawa stołowa, surowce).
• Nauczyciel przeprowadza pokaz ćwiczenia praktycznego -„Sporządzanie i serwowanie
lodów z flambirowaną brzoskwinią dla dwóch osób”.
• Nauczyciel udziela instruktażu wstępnego uczniom dotyczącego wykonania ćwiczenia
praktycznego. Przypomina zasady BHP i ppoż. Ustala kolejność wykonania ćwiczenia
przez uczniów. Nauczyciel informuje, że uczniowie mają za zadanie ocenić pracę
koleżanek i kolegów wypełniając kartę oceny pracy ucznia.
• Uczniowie indywidualnie przygotowują mise- en- place oraz wykonują ćwiczenie
pod okiem nauczyciela. Pozostali uczniowie obserwują pracę ucznia wykonującego
ćwiczenie i uzupełniają kartę oceny pracy ucznia.
• Omówienie ćwiczeń wykonanych przez uczniów oraz wystawienie ocen na podstawie
kart oceny pracy ucznia.Wypełnienie ankiety - „Moje wrażenia z lekcji”.
• Podsumowanie tematu - rozwiązywanie i omówienie krzyżówki.
Załącznik nr 1 Karta oceny pracy ucznia
Załącznik nr 2 Ankieta „Moje wrażenia z lekcji”
Załącznik nr 3 Krzyżówka
Załącznik nr 4 Karta zbiorcza nauczyciela - ocena pracy uczniów
Literatura:
Wikipedia - kuchnia włoska.
Włoskie obyczaje, kultura i folklor, region Lombardia - strona internetowa,
Materiały własne
Załącznik nr 1 Karta oceny pracy ucznia
Ocena pracy ucznia.
Imię i nazwisko oceniającego:
Dokonaj oceny pracy kolegów i koleżanek z klasy zgodnie z kryteriami poniższej tabelki. Za
każdy wyróżnik możesz przydzielić 1 pkt.
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Numer ucznia z dziennika
Lp.

Wyróżnik
Uczeń zebrał sprzęt na stanowisko
pracy, tak, że w czasie flambirowania
nie dobierał sprzętu.
Uczeń przygotował wszystkie surowce
potrzebne do wykonania zadania.
Uczeń wyporcjował alkohol potrzebny
do flambirowania.
Uczeń prawidłowo dobrał zastawę do
zaserwowania potrawy.
Uczeń prawidłowo nakrył stolik.
Uczeń ocenił smakowitość potrawy
przed zaserwowaniem.
Uczeń estetycznie ułożył potrawę.
Uczeń zaserwował potrawę
podchodząc z prawej strony.
Uczeń przestrzegał zasady bhp podczas
wykonywania ćwiczenia.
Uczeń wykonał po kolei wszystkie czynności (zgodnie z pokazem
wstępnym nauczyciela).
Suma punktów

Załącznik nr 2 ,,Moje wrażenia z lekcji’’:
Dzisiejsza lekcja była: (podkreśl wybraną odpowiedź)
Nudna, taka sobie, interesująca, bardzo interesująca
Najbardziej podobało mi się: .....................................................................................................
Nie podobało mi się: ..................................................................................................................
Gdybym robił ćwiczenie drugi raz to poprawiłbym/ zrobiłbym ................................................
....................................................................................................................................................
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Załącznik nr 3 Krzyżówka
Rozwiąż krzyżówkę podsumowującą lekcję. Wytłumacz hasło krzyżówki. PowodzeniaJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pytania:
1. Włoska potrawa ludowa sporządzana pierwotnie z mąki kasztanowej, obecnie na ogół
z mąki lub kaszki kukurydzianej z dodatkiem sera i różnych sosów. Rodzaj mamałygi.
2. Włoska potrawa sporządzana ze specjalnego makaronu ze specjalnego typu mąki
gryczanej, ziemniaków i dużej ilości sera i masła.
3. Jedno z ważniejszych miast w regionie Lombardia.
4. Tradycyjne danie mediolańskie sporządzane z duszonej w białym winie giczy cielęcej.
5. Stanowią północną część Lombardii.
6. Ser podpuszczkowy, miękki, dojrzewający z przerostem pleśni, pochodzący z północy
Włoch.
7. Główna rzeka w Lombardii.
8. Rodzaj wina charakterystycznego dla regionu Lombardia.
9. Rodzaj babki pochodzącej z Mediolanu, tradycyjnie spożywanej w okresie Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.
Hasła krzyżówki:
1. Polenta, 2. Pizzoccheri, 3. Bergamo, 4. Ossobuco, 5. Alpy, 6. Gorgonzola, 7. Pad,
8. Franciacorta, 9 Panettone
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Załącznik nr 4 Karta zbiorcza nauczyciela - ocena pracy uczniów
Na ocenę końcową pracy ucznia składają się punkty, które zdobył współpracując w grupie
(podczas opracowywania tematu metodą projektu) oraz punkty zdobyte samodzielnie.
Punkty zdobyte samodzielnie stanowią sumę punktów liczonych z kart oceny uczniów.
Ocena ustalana jest po zsumowaniu punktów według podanej tabeli.
Każdy uczeń otrzymuje punkty przyznane przez nauczyciela (max 15 pkt.) i dotyczą one:
• zaangażowania, aktywności na zajęciach (1 - 5 pkt),
• prawidłowego ubioru i przestrzegania przepisów BHP (1 - 5 pkt),
• poprawności techniki wykonania lodów z flambirowaną brzoskwinią (1-5 pkt).
Nr ucznia z dziennika
Zaangażowanie,
aktywność na
zajęciach (1 - 5 pkt)
Prawidłowy ubiór
i przestrzeganie
przepisów BHP
(1 - 5 pkt)
Poprawność techniki wykonania lodów
z flambirowaną
brzoskwinią (1-5 pkt)
Suma punktów z karty
oceny nauczyciela
Suma punktów
uzyskana z kart oceny
uczniów
Suma punktów
uzyskana przez ucznia
na lekcji

Ocena
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Skala procentowa w stosunku do ilości
punktów (zgodna z WZO)

Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
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Człowiek - najlepsza inwestycja
Arkadiusz Butor
Zespół Szkół w Małkini Górnej
Anna Góralska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach

Rodzaje śniadań oferowanych przez hotele.
Scenariusz zajęć
Cel ogólny: kształcenie umiejętności przygotowania nakrycia do odpowiedniego rodzaju
śniadania, w tym śniadania dostarczanego do pokoju.
Cele operacyjne: uczeń potrafi: wymienić rodzaje śniadań serwowanych w różnych obiektach hotelarskich, przygotować tacę do serwowania śniadania dla jednej osoby, nakryć stół
dla dwóch osób do śniadania typu early bird, śniadanie proste, śniadanie kontynentalne,
śniadanie rozszerzone, śniadanie po wiedeńsku, scharakteryzować śniadanie bufetowe,
przygotować tacę i/lub wózek kelnerski do serwowania śniadania dla jednej, dwóch i czterech osób, nakryć stół dla czterech osób do śniadania międzynarodowego.
Metody: dyskusja, pokaz multimedialny, ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacyjne pracy uczniów: praca w dwuosobowych grupach.
Środki dydaktyczne: ekran, wizualizer, rzutnik multimedialny, kartki A4 i flamastry, stoły
i krzesła, sprzęt kelnerski (taca, kelnerka), zastawa stołowa i sztućce, tace do śniadań i wózek
kelnerski, bielizna stołowa.
Uwagi, wskazania: zajęcia prowadzone w pracowni dydaktycznej, w sali konsumenckiej.
Tok zajęć:
1.

Sprawy organizacyjne.

2.

Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.

3.

Realizacja tematu:
- osoba prowadząca prosi uczennice i uczniów by dobrali się w pary,
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- każda z par ma na kartce przygotować menu na śniadanie, jakie zaserwowałaby w hotelu.
Każda z par krótko omawia co podałaby na śniadanie i w jaki sposób;
- osoba prowadząca wyjaśnia, że tradycje związane z porannym posiłkiem są bardzo różne
i w kilku zdaniach pyta młodzież o to, czy podczas ich pobytu za granicą zauważyli jakieś
specyficzne zwyczaje śniadaniowe. Może uwagi uczennic i uczniów uzupełnić informacjami
oddającymi krótką charakterystykę śniadań narodowych:
• Francuzi, Włosi nie przywiązują większej wagi do śniadań i dlatego zamawiają
przeważnie śniadania proste (kontynentalne),
• Austriacy i Niemcy przeważnie zamawiają śniadania wiedeńskie proste lub wzmocnione,
zwane również śniadaniem okolicznościowym,
• Holendrzy do śniadań chętnie zamawiają sucharki, chleb, bułeczki, ciasto drożdżowe,
drożdżówki, ser, wędliny, jaja, mleko lub czekoladę,
• Duńczycy w ramach śniadań konsumują chleb i bułeczki, ser, ryby, zimne mleko lub kefir,
• Anglicy i Amerykanie przywiązują do śniadania dużą wagę, dlatego też konsumują
śniadania obfite.
- następnie nauczyciel każdej z par rozdaje jedną kartkę z nazwą i opisem określonego
typu śniadania. Wśród nich powinny się znaleźć śniadania typu early bird, śniadanie proste,
śniadanie kontynentalne, śniadanie rozszerzone, śniadanie po wiedeńsku, śniadanie
bufetowe. (Załącznik nr 1)
- na podstawie kartek zawierających opis określonego typu śniadania młodzież ma za
zadanie przygotować nakrycie stołu do odpowiedniego typu śniadania;
- po zakończeniu pracy przez uczennice i uczniów osoba prowadząca określa słabe i mocne
strony efektów pracy poszczególnych grup, następnie z wykorzystaniem m.in. pokazu
multimedialnego pokazuje optymalne, możliwe rozwiązania oraz omawia indywidualną
ofertę śniadaniową serwowaną przez obiekty hotelarskie: rodzaje śniadań i formy serwowania a także przedstawia ofertę śniadaniową w ramach bufetu śniadaniowego. W tym
czasie prowadzi raczej konwersację niż pogadankę, zachęca uczennice i uczniów do tego,
by opowiedzieli czy jedli śniadania w restauracjach i hotelach, jak były one serwowane,
kończy pytaniem: jak młodzież podałaby śniadanie w restauracji, która w swoim szyldzie
ma napis „kuchnia polska”?
- następnie uczniowie w parach ćwiczą przygotowanie tacy dla jednej osoby oraz wózka
kelnerskiego dla dwóch osób do serwowania śniadania w pokoju.
- nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i pomaga w prawidłowym ustawieniu zastawy.
Podpowiada najlepsze rozwiązania.
- nauczyciel cały czas obserwuje prace uczniów, udziela informacji oraz odpowiada na
formułowane wątpliwości.
4. Osoba prowadząca podsumowuje zajęcia prosząc młodzież o to by z użyciem nowo
poznanych typów śniadań krótko opowiedziała o swoich zwyczajach śniadaniowych.
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Może formułować pytanie kto jest amatorem śniadań typu…? Pyta uczniów czym różni się
śniadanie od brunchu i lunchu. Wypowiedzi uczniów podsumowuje podstawowymi informacjami oddającymi charakter wymienionych posiłków.
Brunch jest to posiłek będący kombinacją śniadania i obiadu (brunch = breakfast + lunch).
Podawany jest zwykle o godzinach od 11.00 do 14.00. Podczas brunchu typowe menu
śniadaniowe uzupełniane jest o potrawy obiadowe, jak różne zupy, kiełbaski, gulasze, ryby,
pieczenie na zimno i na gorąco, sałatki i słodkie potrawy.
Lunch jest posiłkiem podawanym w godzinach od 11.00 do 15.00 i stanowi odpowiednik
lekkiego obiadu. Do podstawowych potraw spożywanych podczas lunchu należą: przekąski
- sałaty, wędliny, pasztety, potrawy w formie koktajli itp., dania główne - rybne, drobiowe,
mięsne, jarskie z dodatkami skrobiowymi i warzywami, desery - ciasta, torty, kremy, musy,
puddingi itp. , sery. Do posiłku serwuje się również napoje zimne i gorące oraz lekkie alkohole.
5. Osoba prowadząca formułuje zadanie domowe, które polega na znalezieniu charakterystyki polskich, regionalnych zwyczajów śniadaniowych współczesnych i historycznych
oraz informuje o możliwości przygotowania 10 minutowej prezentacji multimedialnej
zawierającej informacje o typach poznanych śniadań oraz polskich, regionalnych zwyczajach
śniadaniowych - będzie ona stanowiła przypomnienie tematu na kolejnej lekcji.
Załącznik nr 1
Rodzaje śniadań
1. Śniadanie proste (kontynentalne, francuskie). W skład śniadania prostego wchodzą:
• gorący napój śniadaniowy - kawa, herbata, czekolada lub kakao,
• pieczywo - jasne lub ciemne, bułki, tosty, rogaliki (croissant) lub bułeczki drożdżowe,
• dodatki - masło, konfitury, dżem albo miód.
2. Śniadanie proste rozszerzone. Śniadanie proste może być dowolnie uzupełniane
według życzenia gości, którzy wybierają dodatki z oferty przedstawionej w karcie
śniadań. Asortyment potraw i napojów oferowanych jako uzupełnienie śniadania musi
być możliwie szeroki i powinien zawierać: wszelkiego rodzaju soki, twarożki i sery,
wędliny oraz niektóre wyroby garmażeryjne. Z ciepłych potraw należy zaplanować
jajecznicę, jajka sadzone, omlety, parówki serdelki.
3. Śniadanie wiedeńskie. W skład śniadania wiedeńskiego wchodzą:
• gorący napój śniadaniowy - kawa z dodatkiem śmietanki,
• pieczywo - pszenne, bułki, tosty, rogaliki (croissant) lub bułeczki drożdżowe,
• dodatki - masło, konfitury, dżem albo miód oraz jajka po wiedeńsku,
• Jajko po wiedeńsku to jaja ugotowane na miękko, obrane ze skorupki, wlane do
wygrzanej szklanki (2 jaja na jedną porcję). Na powierzchni jaja kładzie się masło,
dodaje sól i pieprz. Szklankę wstawia się do specjalnej miski lub filiżanki z gorącą wodą
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i stawia na talerzyku wraz z łyżeczką.
4. Śniadanie wiedeńskie wzmocnione. Śniadanie wiedeńskie wzmocnione zwane
również okolicznościowym uzupełnia się o:
• zestaw wędlin i serów podawanych na półmiskach, serwuje się również:
• kawę naturalną lub herbatę, do której podaje się oddzielnie mleko lub śmietankę.
5. Śniadanie angielskie. W skład śniadania angielskiego wchodzą:
• świeże soki owocowe, soki warzywne lub kompoty,
• zupy mleczne na ciepło lub na zimno - płatki kukurydziane, pszenne, musli,
• ryby na zimno lub na ciepło - wędzone, gotowane, smażone lub z rusztu,
• potrawy jajeczne - omlety z dodatkami, jajka gotowane na twardo lub miękko, jaja
sadzone na boczku lub szynce, jajecznica z dodatkami itp.,
• świeże owoce cytrusowe,
• masło,
• pieczywo,
• kawa, herbata.
6. Śniadanie amerykańskie.
• Zestaw potraw wchodzących w skład tego śniadania jest taki jak w śniadaniu angielskim. Dodatkowo podaje się mięsne potrawy serwowane na gorąco, takie jak kiełbaski,
smażony bekon lub szynkę, steki i kotleciki podawane na patelniach lub wygrzanych
talerzykach. Bardzo popularne są naleśniki na ciepło, tzw. hot cakes, serwowane
z dodatkiem syropu klonowego. Zestaw uzupełnia się, podając szklankę wody z lodem.
7. Śniadanie typu elary bird.
• Proste śniadanie serwowane w hotelach w bardzo porannych godzinach 4:30 06:00.
Składające się z ciastka, kawy lub herbaty. Jest to oferta dla osób z konieczności lub
potrzeby wstających rano (będących rannymi ptaszkami).
8. Bufet śniadaniowy. Bufet śniadaniowy jest obecnie najczęściej stosowana formą podawania śniadań w gastronomii hotelowej. W bufecie wystawia się wszystkie potrawy,
które zwykle serwuje się na śniadanie. Przy układaniu potraw na bufecie obowiązuje
następująca kolejność:
• soki owocowe i soki warzywne w szerokim wyborze,
• produkty mleczne - jogurty, maślanka, śmietana, kefir, biały ser, serki topione,
• produkty zbożowe - płatki owsiane, płatki kukurydziane, musli,
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• mleko- chude i tłuste, zimne i gorące,
• suszone owoce i ziarna- rodzynki, owoce w syropie, pestki słonecznika, pestki dyni,
• wędliny, pasztety - w różnych gatunkach,
• świeże warzywa i marynaty, sosy,
• ryby wędzone,
• dania gorące i dodatki - jajecznica, parówki, serdelki oraz musztarda, chrzan, ketchup,
• sery - pleśniowe i żółte pokrojone w kawałki,
• owoce - krajowe i egzotyczne, krojone i w całości,
• przetwory owocowe - dżemy, powidła, konfitury, marmolada, miód,
• masło i margaryna śniadaniowa - w małych porcjach lub w opakowaniach jednorazowych,
• pieczywo - jasne, ciemne, bułeczki, bagietki, pieczywo słodkie, rogaliki śniadaniowe,
tosty.
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Człowiek - najlepsza inwestycja
Artur Mikołajczak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
Maciej Wojdylak
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu

Tradycje i smaki kuchni greckiej.
Scenariusz zajęć
Cel ogólny: kształcenie umiejętności przygotowania posiłków regionalnych różnych krajów
Europy, rozwijanie otwartości na różnorodne tradycje kulturowe z zakresu sztuki kulinarnej.
Cele operacyjne: uczeń potrafi: wymienić specyficzne potrawy kuchni greckiej, zna
podstawowe surowce i składniki wykorzystywane w kuchni greckiej, potrafi przygotować
przykładowe potrawy kuchni greckiej.
Metody: pokaz multimedialny, ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacyjne pracy uczniów: praca zbiorowa, praca grupowa.
Środki dydaktyczne: ekran, wizualizer, rzutnik multimedialny, kartki biurowe samoprzylepne w 4 kolorach, receptury potraw.
Uwagi, wskazania: zajęcia prowadzone w sali gastronomicznej.
Tok zajęć:
1. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
2. Osoba prowadząca podaje temat zajęć i inicjuje krótką dyskusję na temat kuchni regionalnych i narodowych. Pyta młodzież o to z jakimi kuchniami regionalnymi i narodowymi miała do czynienia i tradycje kulinarne jakiego regionu najbardziej odpowiadają
ich gustom.
3. Osoba prowadząca przedstawia prezentację na temat kuchni greckiej. Załącznik nr 1.
Niniejszy scenariusz jest wynikiem pobytu nauczyciela na praktykach w restauracji
w Grecji, stąd te zajęcia są w części informacyjnej zdominowane przez nauczyciela.
EUROPEJSKI PROGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
%5$1¿<+R5H&D

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
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Scenariusz ten można jednak zastosować w nieco zmienionej formie, kiedy to uczniowie przygotowują prezentację np. na temat kuchni kraju, w którym byli na wakacjach,
który ich interesuje itp. Zaleca się by podczas prezentacji słyszalna była muzyka regionalna, w omawianym przypadku np. zorba. Podczas prezentacji osoba prowadząca
ma przygotowane w salaterkach oliwki, którymi częstuje słuchaczy. Osoba prowadząca
pyta o uwagi i wątpliwości. Przez cały czas pokazu nawiązuje z uczennicami i uczniami
kontakt pytając przy okazji kolejno omawianych potraw czy znają ją, czy ją kiedyś skosztowali. Zwraca uwagę, że jeśli ktoś nie miał okazji posmakować walorów kuchni greckiej dzisiaj będzie miał do tego okazję i przechodzi do następnego punktu.
4. Prezentacja stanowiła wstęp do zajęć praktycznych, których treścią będzie sporządzenie
przez młodzież 4 dań regionalnych kuchni greckiej. Młodzież dzieli się na cztery grupy.
Można zastosować jakiś atrakcyjny sposób podziału na grupy, np. jako ćwiczenie
pobudzające, którego efektem jest jednocześnie utworzenie grup. Przygotowane karteczki biurowe samoprzylepne w 4 różnych kolorach, w ilości odpowiadającej liczebności
klasy przyklejamy na plecy każdego ucznia, tak by nie widział jakiego koloru karteczkę
posiada. Uczniowie bez użycia mowy muszą odnaleźć wszystkie osoby, które mają taki
sam kolor karteczki. Tak powstałe grupy będą stanowiły zespół przygotowujący poszczególne potrawy. Nauczyciel może podsumować, że można się porozumieć także bez
użycia języka.
5. Osoba prowadząca rozdaje receptury poszczególnym grupom następujących dań:
Choriatyki - sałatka grecka, Tzatziki, Musaka, Baklava. Załącznik nr 2.
6. Grupy przygotowują mise an place. I rozpoczynają prace nad przygotowaniem potrawy
7. Osoba prowadząca przez cały czas jest obecna, udziela wskazówek i informacji, a także
rozwiązuje wraz z uczniami pojawiające się problemy.
8. Po zakończeniu pracy grupy serwują przygotowane dania. Wszyscy kosztują smaki
potraw. Osoba prowadząca pyta o wrażenia smakowe i zapachowe związane z poszczególnymi daniami. Poszczególnym grupom wskazuje na mocne i słabe strony przygotowanej potrawy. Pyta o analogie przygotowanych dań z kuchnią i potrawami
polskimi. Wszyscy sprzątają swoje miejsca pracy.
9. Na zakończenie dziękuje młodzieży za udział w zajęciach. Pyta o wątpliwości i ewentualne zapytania co do prezentowanego tematu zajęć. W ramach pracy domowej zleca
młodzieży przygotowanie informacji na temat kuchni śródziemnomorskiej.
Załącznik nr 1
„Najlepiej jeść to co ma się we własnym ogródku”,
czyli słów kilka o kuchni greckiej i zwyczajach w niej panujących.
„Jest taki kraj na południu, gdzie wyspy toną w błękitach, gdzie Bóg zapomniał o grudniu
i zawsze dźwięczy muzyka…”
Ten kraj to oczywiście Grecja, a ja zapraszam do spotkania z kuchnią śródziemnomorską,
kuchnią, której uroki miałem okazję odkrywać będąc w samym sercu Riviery Olimpijskiej,
w malowniczej wiosce rybackiej otoczonej gajami oliwnymi, w cieniu masywu Olimpu
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w Platamonas. Niewątpliwe uroki helleńskiego jadła odkrywał przed nami prawdziwy
znawca i miłośnik kuchni, Grek z urodzenia i przekonania - Theo Vafidis.
Podstawą kuchni greckiej są produkty regionalne, niemal to co jest na wyciągniecie ręki
(czyli w ogródku), tak więc podstawę stanowią świeże warzywa i owoce. Grecy używają do
swoich potraw dużo pomidorów (prawdopodobnie są największym konsumentem tego
warzywa w Europie), trudno znaleźć sałatkę czy gorącą przystawkę bez tego warzywa.
Łączą go z innymi warzywami, mięsem, serem Feta, owocami morza, rybami i z czym tam
jeszcze się tylko da. Drugim ważnym warzywem jest papryka. Grecy uprawiają i jadają
zarówno odmiany słodkie, jak i pikantne. Te ostatnie szczególnie lubiane są jako grillowane na rozpoczęcie posiłku w celu pobudzenia apetytu. Wiele zimnych i gorących potraw
zawiera w sobie mało popularne w Polsce warzywo jakim jest bakłażan, co ciekawe Grecy
nie solą go przed dalszą obróbka, gdyż uważają, że jego smak jest w sam raz, a solenie
może to tylko popsuć (jak ci nie smakuje taki, to może nie jedz go wcale!). Innym warzywem, z którego w Polsce robimy tylko marynaty jest cukinia. Grecy traktują je jak składnik
„włoszczyzny”, większość zup jarzynowych czy rybnych produkuje się z jej dodatkiem.
Kolejne warzywo to ogórek, choć w naszym kraju jadamy najczęściej kiszone (zwłaszcza te
małosolne), to w Grecji jada się zawsze świeże. Najbardziej znaną potrawą są oczywiście
tzatziki, ale równie często stosowany jest jako dodatek do rozmaitych sałatek, nie ma tu
problemu łączenia z innymi warzywami jak pomidor czy papryka, utarty w Polsce „zakaz”
łączenia go z tymi warzywami wydaje się Grekom co najmniej dość dziwny. Szczególną rolę
w kuchni helleńskiej pełnią nasiona strączkowe, najbardziej popularne to cieciorka i fasola.
Grecy posiadają znaną na całym świecie „fasolówkę”, ale produkują też zupy na bazie
cieciorki. Podanie na obiad zupy z nasion strączkowych „zwalnia” Greka od podawania II
dania. Gotowana cieciorka czy fasola stanowi też główny składnik rozmaitych sałatek, co
w naszej kuchni obserwuje się dość rzadko. Odrębną kategorią produktów „z ogródka”
jest coś co Grecy określają mianem „chorto”. Najczęściej kojarzone jest ze szpinakiem, ale
„chorto” to nasz popularny mniszek lekarski, czyli mlecz i kilka innych roślin bardzo do niego
podobnych. Oglądając nasze skwery i parki widzimy chwast, którego chcemy się pozbyć,
natomiast dla Greka to obietnica smakowitego posiłku - czy to sałatki czy innego rarytasu na
przykład z jagnięciną. Kończąc temat warzyw w kuchni greckiej należy wspomnieć jeszcze
o dwóch: cebuli i czosnku. Cebula, najczęściej czerwona oraz czosnek stosowane są jako
dodatek smakowy do niemal wszystkich potraw wytrawnych, dodaje się je w postaci zmiksowanej z oliwą w formie pasty, stąd ich wyczuwalny intensywny smak. Nie psują jednak
konsystencji gotowych wyrobów.
Grecki ogródek nie obędzie się też bez drzewka oliwnego i choć sami nie wytwarzają już oliwy
to „płynne złoto” jest najbardziej rozpoznawalnym, najczęściej stosowanym surowcem jaki
wykorzystuje się w tamtejszej kuchni. Możemy spotkać dwa podstawowe rodzaje oliwy z pierwszego tłoczenia znaną „extra virgin”, doskonałą do potraw nie wymagających dalszej
obróbki cieplnej, nadającą ten wspaniały i niepowtarzalny smak kuchni śródziemnomorskiej
oraz oliwę zwaną „Pomace” stosowaną do smażenia. Cechą tej drugiej jest to, że można ją
bardzo mocno ogrzać (polski olej już by dymił), nie zmienia smaku smażonych potraw oraz
można ją używać wielokrotnie, gdyż nie chłonie obcych smaków i zapachów. Grecja słynie
ze wspaniałych oliwek, uważanych przez znawców za najsmaczniejsze na świecie. Typową
oliwką czarną jest „Kalamatas”, która w odróżnieniu od barwionych, bezsmakowych oliwek
spotykanych w marketach ma bardzo intensywny, przyjemny smak, jest lekko szpiczasta na
końcu i… wcale nie jest czarna tylko intensywnie fioletowa ( a może bardziej fioletowo śliwkowa).
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Grecki ogródek to też drzewka i krzewy owocowe. W naszym kraju rosną jabłka, wiśnie,
czereśnie, gruszki natomiast południowcy mają drzewka pomarańczowe, cytrynowe,
mandarynkowe, krzewy kiwi i o oczywiście winogrona. Kupując owoce na straganie,
świeżość sprawdza się po liściu, który dołączony jest do owocu mandarynki, cytryny czy
pomarańcza (w markecie tego nie sprawdzisz!). Grecka kuchnia obficie korzysta ze swoich
owoców, jada się je surowe na zakończenie posiłku, ale też dodaje do zup, sosów, past czy
sałatek. Wspominając o owocach i ich liściach trzeba też powiedzieć o greckich gołąbkach,
które zawija się właśnie w liście winogron, a nie jak u nas w kapustę.
W ciepłym greckim ogródku rosną też dobrze rozmaite zioła i choć jest ich dość sporo to
niemal kultowym jest oregano. Przyprawnik greckiego kucharza składa się z trzech pojemników: na sól, na pieprz, no i na oregano.
Nie wszystko w kuchni greckiej można wyhodować w ogródku. Wspominając o składnikach
stosowanych do produkcji potraw należy też wspomnieć o greckich serach. Najbardziej
znany to oczywiście solankowy ser Feta. W oryginale wytwarza się go z mieszaniny mleka
owczego i koziego (zazwyczaj w proporcji 60 do 40) stąd jego odmienny smak. Niestety
i jego cena, jak na nasze warunki jest dość wygórowana, ale chcąc zjeść coś dobrego trzeba
za to „słono” zapłacić.
Wiemy już, co jadają Grecy, a teraz słów kilka o tym, jak to co wyrośnie w ogródku jadają.
Najogólniej rzecz ujmując, Grecy byli i są wielkimi biesiadnikami, a każdy posiłek obficie
zakrapiany był winem, z którego Grecja słynie do dziś. To wielkie ucztowanie wynika jeszcze
z jednej cechy Greków, a mianowicie z ich gościnności i przyjacielskiej natury.
Tradycyjny grecki posiłek nie może obejść się bez przekąsek - mezedes. Są to zazwyczaj rozmaite greckie sery, pieczywo, które dodawane jest niemalże do każdego posiłku
i uważane za istotę pożywienia oraz pasty do chleba i sałatki. Generalną zasadą, która musi
być spełniona, jest dostatecznie ostry smak przekąski, aby pobudzała apetyt.
Obecnie greckie biesiadowanie częściej popijane jest nie winem, a własnej produkcji alkoholem- czyli znanym OUZO lub TSIPOURO. Greckie mezedes podawane są najczęściej na
półmiskach, a biesiadnicy do jedzenia używają tylko sztućców, bez podawania talerzyków
W greckim posiłku może być tyle różnych potraw, że zaciera się granica między tym, co
przystawka a tym co jest daniem głównym…
A na koniec słów kilka o tym, co można wyczarować z greckiego ogródka. Na początek coś
na ząb, czyli pasty i sałatki.
Najbardziej rozpoznawalną potrawą z kuchni greckiej jest tzatziki i choć można znaleźć
wiele przepisów na wykonanie, to ten oryginalny składa się z kilku prostych składników:
świeżego ogórka, jogurtu, czosnku, oliwy, soli, pieprzu, koperku i octu winnego. Ogórków
nie obiera się ze skórki, najczęściej też nie trze się ich na tarce, a kraje w półplastry lub
nieduże cząstki.
Inną znana pastą jest „melitzanosalata”, czyli pasta z bakłażana. Można kupić gotowy przecier z bakłażana, ale najlepiej piec go około godziny w foli i wydobyć pastowaty miąższ.
Oprócz bakłażana do pasty dodaje się oliwę, czosnek, zieloną pietruszkę, ocet winny,
szalotkę, jogurt, majonez, a do smaku sól i pieprz. Całość tradycyjnie posypuje się orze240

chami. Doskonale smakuje z chlebem (w Grecji smakuje on wyśmienicie).
Typokafteri to kolejna pikantna pasta serowa z sera Feta i Manouri, czasem z innym miękkim
serem, ostrą papryczką, oregano, octem i w rzeczy samej z oliwą z oliwek.
Tramosalata, pasta na bazie solonej ikry z dorsza, ugotowanych ziemniaków, chleba i …
oliwy z oliwek
Greckie mezedes to też sałatki, najbardziej rozpoznawalna jest choriatyki, czyli sałatka
grecka. I chociaż mając na myśli sałatkę grecką widzimy w niej sałatę to tak w rzeczywistości
nie jest. Sałatka składa się z dwunastu składników (jak 12 apostołów) i nie zawiera w sobie
sałaty! W skład wchodzą: pomidor, ogórek, cebula czerwona, papryka, oliwa, ser Feta,
oliwki Kalamata, ocet winny, zielona pietruszka, sól, pieprz, oregano.
Z innych sałatek należy wymienić: sałatkę z cieciorki i grillowanego sera Halloumi, sałatkę
z owoców morza, sałatkę z fasoli, sałatkę z pomarańczy i sera Manouri, sałatkę z chorto
i wiele, wiele innych.
Potrawy gorące w kuchni greckiej stanowią uzupełnienie lub treść biesiady. Stanowią
najczęściej połączenie mięsa jagnięcego, wieprzowego lub wołowego z tym co można
znaleźć w ogródku, a ulubioną techniką przygotowania jest zapiekanie.
Najbardziej rozpoznawalną potrawą jest musaka, czyli tradycyjna grecka zapiekanka pod
beszamelem. Podstawowymi składnikami musaki są: ziemniaki, bakłażany i cukinie, choć
w różnych regionach może być ich mniej. Przesmażone warzywa układa się warstwami
i polewa mięsnym sosem pomidorowym. Sos bardzo przypomina ten stosowany do
spaghetti po bolońsku, przy czym zastosowany jest tu zupełnie inny zestaw przypraw. Sos
przyprawia się zielem angielskim, liściem laurowym, goździkami i cynamonem, co nadaje
mu zupełnie inny charakter niż sos boloński. Całość potrawy zalewa się sosem beszamelowym i zapieka. Najlepiej dzień wcześniej, a potem tylko odgrzewa (musi się „przegryźć”).
Podobną zapiekanką jest partycjo, gdzie zamiast ziemniaków i warzyw daje się gruby
makaron, pozostałe składniki i sposób przygotowania są bardzo podobne do musaki.
Mówiąc o kuchni greckiej nie da się pominąć potraw słodkich, a mówiąc o potrawach
słodkich nie da się zapomnieć o baklavie. Baklava to rodzaj ciasta z nadzieniem orzechowym
(szczególnie z pistacji) sporządzana z oryginalnego greckiego ciasta filo. Ciasto filo przypomina bardzo cieniutki papier, a wykonane jest z mąki i wody. Gotowy wyrób bardzo przypomina ciasto francuskie. Baklava jest bardzo słodka, co uzyskuje się przez zalanie upieczonego ciasta syropem cukrowym.
Na koniec jedna ważna rzecz… wszystkie te specjały najlepiej smakują, gdy wpatrujemy się
w lazurowe wody morza Egejskiego, a do uszu dobiega relaksująca grecka muzyka.
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Załącznik nr 2
Choriatyki - sałatka grecka
Pomidory 3 szt. ogórek 1 szt. cebula czerwona 1 szt. zielona papryka 1 szt. oliwki Kalamata
15 szt. ser Feta 0,2 kg, biały ocet winny 2 łyżki, natka pietruszki, sól, pieprz, oregano.
Pomidory pokrajać w dużą kostkę, ogórka ze skórką w plastry, oczyszczoną paprykę
w kostkę. Wszystko przełożyć do salaterki, dodać sól, pieprz do smaku i wymieszać. Cebulę
czerwoną pokrajać w krążki i rozłożyć na warzywach. Dodać oliwki i posiekaną natkę
pietruszki. Ser pokrajać w dużą kostkę i ułożyć na środku. Posypać oregano i skropić oliwą
i octem winnym.
Tzatziki
Jogurt typu greckiego 0,5 l, ogórek świeży 1 szt. czosnek 3 ząbki. koperek, oliwa z oliwy
2 łyżki, ocet winny biały 1 łyżka, sól, pieprz.
Ogórek pokrajać w ćwierć plastry, zmiksować czosnek z octem winnym. Do miski dodajemy jogurt, ogórki, czosnek, posiekany koperek i oliwę. Wszystko dokładnie mieszamy
i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem
Musaka
Ziemniaki 10 szt. bakłażan 2 szt. cukinia 2 szt. cebula 1 szt. mięso mielone wieprzowowołowe 1 kg, mleko 1 l, oliwa 0,1 l, koncentrat pomidorowy 0,1 kg, mąka pszenna 0,1 kg,
masło 0,1 kg, ser żółty 0,1 kg, jaja 2 szt. sól, pieprz, cynamon, liście laurowe, ziele angielskie,
gałka muszkatołowa.
Obrane ziemniaki, bakłażan i cukinię pokrajać w plastry o grubości 0,5 cm i obsmażyć na
oliwie na złoty kolor, a następnie osączyć na papierowym ręczniku kuchennym. Na oliwie
zeszklić zmiksowaną cebulę, dodać mięso i obsmażyć. Zalać wodą i połączyć z koncentratem pomidorowym, przyprawić solą i pieprzem (można dodać też szczyptę cukru). Dodać
ziele, liście i goździki najlepiej zawinięte w gazę, by można je było potem łatwiej usunąć.
Całość dusić około pół godziny, na koniec przyprawić jeszcze cynamonem. Sporządzić sos
beszamelowy i przyprawić go solą i gałką. Warzywa ułożyć na głębokiej blaszce warstwami
- najpierw ziemniaki, potem bakłażan i cukinia. Na warzywo rozłożyć mięsny sos, a na to
sos beszamelowy wymieszany z tartym serem. Całość piec w temperaturze 180ºC około 30
minut do uzyskania złotego koloru.
Baklava
Ciasto Fillo 0,5 kg, orzechy włoskie grubosiekane 0,3 kg, migdały grubosiekane, 0,3 kg,
bułka tarta 0,03 kg, cynamon mielony, goździki mielone, cukier 0,1 kg, masło 0,2 kg. Syrop:
cukier 0,6 kg, woda 0,4 l, skórka z 1 cytryny, cynamon w całości.
Wymieszać składniki nadzienia: orzechy, migdały, bułkę tartą, cukier, cynamon i goździki.
Masłem smarujemy blachę do pieczenia, układamy 4 arkusze ciasta Fillo na kształt koperty.
Smarujemy masłem, układamy jeszcze jeden arkusz ciasta, a nastepnie nakładamy 1/3
nadzienia. Czynności powtarzamy jeszcze dwa razy. Całość przykrywamy pozostałym
ciastem i dokładnie zawijamy brzegi. Chłodzimy w lodówce, a następnie krajamy na porcje
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w kształcie rombu lub trójkąta. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 150ºC
na złoty kolor. Po upieczeniu studzimy. Z podanych składników sporządzić syrop cukrowy,
przecedzić go i zalać wystudzone ciasto.
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Człowiek - najlepsza inwestycja
Grzegorz Ciosek
Mrągowskie Centrum Kształcenia
Marta Perfikowska
Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie

Na bawarskim szlaku - regionalna sztuka
kulinarna. Scenariusz zajęć
Cel ogólny: Poznanie kuchni bawarskiej, typowych surowców oraz kultury tradycji regionu.
Cele operacyjne: uczeń potrafi: charakteryzować region bawarski, wymienić najważniejsze
święta i tradycje regionalne, wykonać charakterystyczne potrawy kuchni bawarskiej.
Metody: wykład, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenie praktyczne.
Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w grupie.
Środki dydaktyczne: kartki A4, kolorowe pisaki, prezentacja multimedialna, receptury
gastronomiczne, surowce i sprzęt niezbędny do wykonania zadania.
Uwagi, wskazania:
Tok zajęć:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Przedstawienie tematu lekcji.
3. Uczniowie wyznaczają spośród siebie lidera, który dzieli klasę na cztery grupy.
Każdej grupie nauczyciel rozdaje kartki papieru A4 i kolorowe pisaki. Uczniowie
dzielą kartkę na 4 równe części. Każdą część tytułują: a) charakterystyka regionu,
b) charakterystyczne surowce, c) charakterystyczne potrawy, d) tradycje, święta.
Nauczyciel prosi grupę o zapisanie na kartkach wiedzy dotyczącej ww. zakresów. Kiedy
pomysły i wiedza uczniów zostanie zapisana, nauczyciel udostępnia źródła, z których
uczniowie mogą uzupełnić swoje zapiski. Po krótkiej pracy zespołowej nauczyciel prosi
członków grup o przedstawienie zapisanych informacji. Nauczyciel pyta o najbardziej
EUROPEJSKI PROGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
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zaskakujące uczniów informacje, podkreśla - jeśli pierwsze odpowiedzi uczniów były
stereotypowe i powierzchowne - że w odniesieniu do innych narodowości lub grup
etnicznych posługujemy się niesprawiedliwymi, oceniającymi przesądami, stereotypami
właśnie. Uzupełniając zapiski uczniów nauczyciel przedstawia krótki wykład na temat
tradycji kulinarnych Bawarii.
4. Wykład: Nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną (załącznik nr 1) dotyczącą
kuchni, kultury, tradycji Bawarii. Odnosi się do zapisków uczniów.
5. Następnie nauczyciel każdej z grup rozdaje receptury gastronomiczne z typowymi
potrawami kuchni niemieckiej, są to: tort szwarcwaldzki, kartoffelsalat, knedle chlebowe, żeberka pieczone z kiszoną kapustą. Każda z grup zapoznaje się z recepturą
i ustala sposób wykonania potraw. Grupy wraz z nauczycielem ustalają sposób organizacji pracy grupy oraz kolejność wykonywania zadań. Uczniowie przygotowują
mise-en-place i wykonują potrawę. Nauczyciel na bieżąco wraz z uczniami rozwiązuje
pojawiające się problemy, w razie potrzeby demonstruje sposób wykonania czynności
sprawiających trudności. Po wykonaniu zadania grupy podają oraz oceniają dania.
Uczestnicy zajęć porównują smaki przygotowanych potraw.
6. Zakończenie zajęć. Nauczyciel pyta o wątpliwości, wraz z uczniami podsumowują
wiadomości dotyczące kuchni bawarskiej. W ramach pracy domowej uczniowie mają
za zadanie przygotować informacje dotyczące regionalnej sztuki kulinarnej i tradycji regionu, z którego pochodzi. Elementem przygotowania jest odszukanie tradycyjnych receptur. Chętni uczniowie mogą przygotować max 10 minutową prezentację
multimedialną i ewentualną degustację.
Załącznik nr 1
1. Charakterystyka regionu i najważniejsze święta.
Bawaria to bez wątpienia najpiękniejszy land w Niemczech. Spośród pozostałych wyróżnia
się różnorodnością krajobrazów, ilością zabytkowych budowli, zamożnością oraz tradycją.
Land ten fascynuje i budzi podziw. Jest chlubą swoich mieszkańców i magnesem, który
przyciąga rzesze turystów od wielu lat. Każdy może odkrywać Bawarię na swój sposób i za
każdym razem będzie to niezwykle fascynujące.
Wizytę w Bawarii należy rozpocząć od jej stolicy - Monachium. Miasto, pomimo, że jest
metropolią, nie zatraciło dawnego charakteru. Rdzenni mieszkańcy z dumą obnoszą się
z bawarskimi zwyczajami i tradycjami. Tracht, tradycyjny bawarski strój, to nieodłączny
ubiór podczas wielu uroczystości, a na pewno podczas Oktoberfest - największego festynu
piwnego na świecie, który odbywa się w Monachium od 1810 roku.
Wysoko w Alpach Bawarskich wznosi się zamek jak ze snów. Jasne mury, strzeliste wieże
stoją ponad gęstym lasem. Za nim wyrastają góry pokryte mgiełką. To Neuschwanstein zamek bawarskiego króla - Ludwiga II. Zamek miał stanowić spełnienie dziecięcych marzeń
władcy, jego wizji wspaniałego i czarującego zamku. Niestety zamek nigdy nie został
ukończony. Po wczesnej i tragicznej śmierci władcy, zaprzestano jego budowy. Jednakże
to, co zostało dokonane za życia szalonego króla budzi podziw po dziś dzień. Zamek robi
wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Można również zwiedzić pozostałe
rezydencje Ludwiga, jak pałac Linderhof czy Herrenchiemsee.
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2. Kuchnia
Cała kuchnia niemiecka, a tym bardziej bawarska lubuje się w mięsiwach odpowiednio
przyrządzonych i podawanych ze smakowitymi dodatkami, tak więc nie można zapomnieć
o bawarskiej pieczeni wieprzowej ze skórą, podawana jest jako danie obiadowe z dużym
knedlem i kapustą gotowaną wedle bawarskiego przepisu. Innymi charakterystycznymi dla
Bawarii potrawami są rolada boczkowa w sosie pieczeniowym, golonka po bawarsku, płucka
na kwaśno, podroby z cebulą i jabłkiem. Ponadto trzeba wspomnieć o różnych daniach
mięsnych, które koniecznie mają być tłuste, dobrze przyprawione, czyli na ostro no i nie
ma mowy o małych porcjach. Podstawowym składnikiem większości tradycyjnych, bawarskich potraw jest wszelkich rodzajów mięso (od wieprzowiny, przez baraninę i wołowinę,
aż po drób). Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o białej kiełbasie, która jest jedną
z bawarskich specjalności - takiej białej kiełbasy jak w tym niemieckim regionie nie można
zasmakować nigdzie. Weiswurst lub Currywurst - jest to zwykle podawana na gorąco,
grillowana, pieczona lub rzadziej gotowana kiełbasa wieprzowa posypana dużą ilością
przyprawy curry i polana specjalnym sosem, którego bazą jest koncentrat pomidorowy). Nie
można też nie spróbować Leberkase, czyli zapiekanego pasztetu wątrobianego, zagryzanego
preclem, który piecze się w tych samych formach, w których wypieka się chleb (potrawę tę
podaje się zwykle z sałatką ziemniaczaną, czyli Kartoffelsalat). Tradycyjną zupą w kuchni
bawarskiej jest Leberknödelsuppe - esencjonalny rosół wołowy serwowany z knedlikami lub
wątrobianymi klopsikami, lub Pfannkuchensuppe - czyli esencjonalny rosół z makaronem
naleśnikowym. Popularnością cieszą się również Eintopfy - sycące jednogarnkowe potrawy
złożone z najróżniejszych składników- kiełbasy, mięs, kiszonej kapusty, warzyw i przypraw.
Tradycyjna kuchnia bawarska obfituje w dosyć tłuste desery. Apfelstrudel, czyli podawane
na gorąco ciasto z jabłkami, rodzynkami i cynamonem najlepiej smakuje z gałką lodów
śmietankowych domowej roboty. Inne ciasta bawarskich gospodyń, na przykład serowo
- jabłkowe lub śliwkowe strudle również smakują wyśmienicie. Wypieka się tam również
różnego rodzaju pączki i pierniczki.
Nie można zapomnieć także o piwie i jego wielu odmianach gatunkowych: Paulaner,
Franziskaner, Augustiner, HB, Spaten, Löwenbräu i Hacker-Pschorr. Specjałem tamtejszych
piwowarów jest piwo drożdżowo- pszeniczne Weißbier.
Załącznik 2
Tort Szwarcwaldzki
Biszkopt czekoladowy:
150 g masła, 150 g cukru pudru, 6 jaj, 100g gorzkiej czekolady, aromat waniliowy, 150 g
mąki pszennej, 50 g mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Dodatkowo: 450 g mrożonych wiśni bez pestek, 2 łyżki cukru, do nasączenia: 3 - 4 łyżki
alkoholu (wódki, rumu)
Krem:
750 ml schłodzonej śmietanki kremówki, 3 łyżki cukru pudru, 1 łyżka cukru waniliowego
2 łyżeczki żelatyny
Biszkopt: Masło ucieramy z cukrem. Dodajemy kolejno po jednym żółtku, delikatnie miksujemy. Mieszamy z roztopioną i ostudzoną 1 tabliczką czekolady, a następnie z aromatem oraz
przesianą mąką pszenną zmieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Delikat246

nie łączymy z ubitą na sztywno pianą z białek. Przekładamy do formy 24 cm i wstawiam
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec około 45 minut. Całkowicie ostudzone ciasto
kroimy na 3 krążki.
Wiśnie: podgrzewamy z 1/2 szklanki gorącej wody i cukrem. Gotujemy przez kilka minut na
małym ogniu, odcedzamy i studzimy. Sok zachowujemy i mieszamy z 3 łyżkami alkoholu.
Nasączamy nim krążki ciasta.
Krem: Śmietankę ubijamy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, mieszamy z żelatyną
(rozpuszczoną w niewielkiej ilości gorącej wody).
Krążki tortu przekładamy wiśniami i bitą śmietaną. Dekorujemy kremem i wiśniami.
Kartoffelsalat
Składniki: 1 kg ziemniaków, 1 łyżeczka kminku, 2 średnie cebule, 200 ml wywaru, 100 ml
octu winnego, 1 pęczek pietruszki, sól, pieprz
Ziemniaki gotować w łupinach z kminkiem przez około 25 - 30 minut. Cebule pokroić
w małą kostkę. Ugotowane ziemniaki obrać ze skórki, pokroić w plasterki, dodać cebulę
i posiekaną pietruszkę.
Wywar zagotować z połową octu, gorącym polać ziemniaki. Całość przyprawić do smaku
solą i pieprzem, a następnie delikatnie wymieszać i zostawić na 30 minut. Po tym czasie
doprawić resztą octu i przyprawami.
Knedle chlebowe
Składniki: 500g białego pieczywa pokrojonego w cieniutkie plasterki lub drobną kostkę,
4 jajka, 1 cebula, 2 łyżka masła, pęczek natki z pietruszki, sól, pieprz, 250 g mleka
Do dużej miski wsypać pokrojone pieczywo, zalać gorącym mlekiem i przykryć na 5 min,
W tym czasie cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle, połączyć dokładnie wszystkie składniki. Z ciasta formować knedle i wrzucić na osolony wrzątek. Knedle gotować na
wolnym ogniu około 20 min.
Żeberka pieczone z kiszoną kapustą
Składniki: 80 dag żeberek wieprzowych, 50 dag kiszonej kapusty, 2 czerwone cebule, 2-3
winne jabłka, wywar warzywny, 2-3 łyżki oliwy, 2 ząbki czosnku, 2 listki laurowe, kminek,
zioła prowansalskie, ziele angielskie, jagody jałowca, sól i pieprz, goździki
Żeberka umyć, osuszyć, natrzeć przekrojonymi ząbkami czosnku, zmielonym kminkiem
i suszonymi ziołami. Pokroić na kawałki z 2 kostkami. Żeberka obsmażyć z każdej strony
na rozgrzanym oleju. Cebulę zeszklić. Kapustę pokroić, wyłożyć do naczynia do pieczenia,
dodać kilka goździków i dodać żeberka. Włożyć listki laurowe, po kilka ziaren ziela angielskiego, jałowca i pieprzu. Podlać wywarem. Piec ok. godziny, aż kapusta i żeberka będą
miękkie i odparuje większość płynu. Jabłka umyć, obrać, wykroić gniazda nasienne, pokroić
na cząstki, poddusić na maśle, ułożyć na wierzchu kapusty z żeberkami. Piec jeszcze 10
minut.
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